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PRODUKTOVÝ LIST

Solvent welding agent
Prostředek pro svařování střešních hydroizolačních fólií Sikaplan® za studena

POPIS PRODUKTU
Solvent welding agent je svařovací kapalina na bázi 
rozpouštědel pro svařování PVC hydroizolačních 
fólií Sikaplan® za studena.

POUŽITÍ
Svařování PVC střešních hydroizolačních fólií Sikap-
lan® za studena 

▪

VLASTNOSTI / VÝHODY
Rozpouští PVC▪
Rychle se odpařuje▪
Vysoce hořlavý▪

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze Směs vysoce těkavých rozpouštědel

Balení Plechovka 1,0 l a 5,0 l
Jednotka balení Krabice 12 × 1,0 l

Krabice  2 × 5,0 l

Vzhled / Barva Barva: čirá

Skladovatelnost 24 měsíců od data výroby

Podmínky skladování Výrobek musí být skladován v originálním, neotevřeném a nepoškozeném 
obalu v suchu a při teplotách mezi +5 °C a +30 °C. Vždy se řiďte informace-
mi na obalu.
Produkt je vysoce hořlavý: Je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy týka-
jící se skladování a manipulace s nebezpečnými látkami.

Objemová hmotnost 0,89 kg/l

Konzistence kapalina

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Kompatibilita Není kompatibilní při přímém kontaktu s tepelně izolačními deskami z po-
lystyrenu (EPS). Rozpouští termoplasty, které nejsou odolné vůči rozpouš-
tědlům (např. polystyren, polykarbonát, akrylát).
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APLIKAČNÍ INFORMACE

Teplota vzduchu v okolí +5 °C min

Teplota podkladu +5 °C min

PLATNOST HODNOT
Veškeré technické údaje uvedené v tomto produkto-
vém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu 
okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být sku-
tečně naměřené hodnoty odlišné.

DALŠÍ DOKUMENTACE
Instrukce pro instalaci: Sikaplan® střešní fólie▪

OMEZENÍ
Instalační práce smí provádět pouze vyškolení a schvá-
lení dodavatelé, kteří mají zkušenosti s tímto typem 
aplikace.

Při použití v uzavřených nebo uzavřených prostorách 
zajistěte dostatečné větrání.

▪

Během aplikace nekuřte a nevystavujte Solvent wel-
ding agent otevřenému ohni.

▪

Použití některých pomocných produktů, jako jsou le-
pidla, čisticí prostředky a rozpouštědla, je omezeno 
na teploty nad +5 °C. Dodržujte teplotní omezení v 
příslušných produktových listech.

▪

Z důvodu bezpečnostních požadavků v souladu s ná-
rodními předpisy mohou být pro instalaci pod okolní 
teplotu +5 °C povinná zvláštní opatření.

▪

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZ-
PEČNOST
Uživatel si musí před použitím jakýchkoliv výrobků 
přečíst nejnovější bezpečnostní listy. Informace a rady 
týkající se bezpečné manipulace s chemickými výrob-
ky, jejich skladování a likvidace najdou uživatelé v nej-
novějších bezpečnostních listech obsahující fyzikální, 
ekologické, toxikologické a jiné údaje týkající se bez-
pečné manipulace s výrobkem.

APLIKACE

Striktně dodržujte instalační postupy definované v me-
todické příručce, aplikačních příručkách a pracovních 
pokynech, které musí být vždy přizpůsobeny skuteč-
ným podmínkám stavby
NEBEZPEČÍ: Noste osobní ochranné prostředky uvede-
né v bezpečnostním listu (BL): Ochranné brýle s boční-
mi štíty. Chemicky odolné, nepropustné rukavice.
Důležité: Nepoužívejte na mrazivé studené, vlhké ne-
bo mokré povrchy.
Poznámka: I malé množství produktu poškodí termo-
plastické povrchy.
Viz příslušná část v pokynech k instalaci: Střešní fólie 
Sikaplan®.

Naneste produkt rovnoměrně na povrch fólie pomocí 
plochého štětce.

1. 

MÍSTNÍ OMEZENÍ
Upozorňujeme, že v důsledku specifických místních 
předpisů se deklarovaná data a doporučená použití to-
hoto produktu mohou v jednotlivých zemích lišit. Přes-
né údaje o produktu a jeho použití naleznete v míst-
ním produktovém listu.

PRÁVNÍ DODATEK
Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití 
výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou po-
skytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a 
zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za před-
pokladu řádného skladování, nakládání a používání za 
běžných podmínek v souladu s doporučeními společ-
nosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materi-
álech, podkladech a ve skutečných podmínkách v da-
ném místě dovozovat z těchto informací ani z písem-
ných doporučení či jiného poskytnutého poradenství 
žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému 
účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli 
právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vy-
zkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití 
a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlast-
nosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková 
práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v 
souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v plat-
ném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si 
poslední verzi produktového listu k danému výrobku, 
jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici 
na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz
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